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Sammanträdesdatum

«Datum»

Pensionärsrådet och Handikapprådet
Plats och tid

Sessionssalen, Kommunhuset, måndagen den 24 september 2018 kl 14.00-15.30

Beslutande

Ledamöter

Kerstin Ernebrink
Mats Jakobsson
Rigmor Norgren
Ketty Markstedt
Ulla Ludvigsson
Britt Henriksson
Gert-Ove Sandberg
Sten Sundfors
Håkan Jansson
Inger Carlsson
Sinikka Jansson
Sune Greider
Marianne Sahlin
Fredrik Rönning

Ordförande, PRO Söderbärke
Omsorgsnämnden
PRO Smedjebacken
VB Demensförening
PRO Smedjebacken
PRO Söderbärke
SPF Bärkebygden
PRO Smedjebacken
VBU
SKPF Avd 108
PRO Finska
DHR
PRO Smedjebacken
Kommunstyrelsen

Övriga närvarande

Elisabet Zimmer
Jenny Jansson
Cia Ferner Kny
Lars Andersson
Teresa Ramqvist

Förvaltningschef
Bärkehus
Bärkehus
Säkerhetschef
Sekreterare

Justerare

Ulla Ludvigsson

Justeringens plats och tid

Johan Ahlbäcks plats 7, 2018-10-02 kl. 13.00

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer
Teresa Ramqvist

Ordförande
Kerstin Ernebrink
Justerare
Ulla Ludvigsson

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Instans

Pensionärsrådet och Handikapprådet»

Sammanträdesdatum

2018-09-24

Datum då anslaget sätts upp

2018-10-02

Förvaringsplats för protokollet

Johan Ahlbäcks plats 7, Smedjebacken

Datum då anslaget tas ned

Underskrift
Teresa Ramqvist
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Pensionärsrådet och Handikapprådet

KPR § 14 KHR § 18

Information från Bärkehus
Pensionärsrådet och Handikapprådet beslutar
Tacka för informationen
Ärendebeskrivning
Cia Ferner Kny och Jenny Jansson informerar. Solgården är klar. Frågan
lyfts om det finns någon plan för Solhöjden. Cia berättar om ett förslag där
Statens Bostadsomvandling AB (SBO) går in med pengar för att bygga om
Solhöjden till 26 st lägenheter (2 rok). För att detta ska vara möjligt måste
man rikta boendet för äldre och funktionsnedsatta. Än är inga beslut tagna,
detta måste beslutas i både SBO och Bärkehus. Planen är sedan att sälja
fastigheten till SBO men man tecknar ett hyreskontrakt på 25 år för att sedan
köpa tillbaka fastigheten efter cirka 7-8 år. Lägenheterna kommer hålla
normal standard, men man kommer satsa mer på utemiljöerna.
Förslag lyfts från mötet ang. namnändring från Lunda/Temporära till
Hedgärdet i Söderbärke. Lämnas till Bärkehus samt vidarebefordras till
Miljö- och Byggförvaltningen av sekreterare. Vilka kriterier finns för att bo
på ovan nämnda boende? I nuläget finns inga. Området står med på samma
bostadskö som övriga områden hos Bärkehus. Önskan finns hos mötet att se
över möjligheten att särskilja köer för äldre till boenden som detta, som
dessutom har närhet till Hedgården, vilka många äldre ser som en stor fördel.
Diskussion om att göra det nya ombyggda Solhöjden till ett sk. seniorboende
(boende som är 55+)
Cia berättar om tillgänglighetsanalysen som gjordes för ett år sedan. Man har
fokuserat på yttermiljöer (asfaltering främst) och nu kommer man under
hösten att se över belysning och liknande. Detta är en åtgärdsplan som
sträcker sig fem år framåt i tiden.
Bärkehus en stor efterfrågan på lägenheterna, det står för närvarande 320
personer i kö.
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Pensionärsrådet och Handikapprådet

KPR § 15 KHR § 19

Information om brandskydd
Pensionärsrådet och Handikapprådet beslutar
Tacka för informationen
Ärendebeskrivning
Lars Andersson, säkerhetschef inom kommunen informerar. Han berättar att
vår boendesituation förändras och att man bor hemma allt längre när man
blir äldre. Detta leder till att det blir än viktigare med ett bra, förebyggande,
individanpassat brandskydd. Man behöver se mer på individens behov och
idag finns många möjligheter till flexibelt brandskydd exempelvis
brandvarnare med vibration eller blixtrande ljus för personer med syn- eller
hörselnedsättning.
Lars har med hjälp av hemtjänsten genomfört en enklare enkät. De fick med
sig denna för att kunna gå igenom och kontrollera brandskyddet hos de
individer de besöker. De fick in 59 svar, av dessa visade sig 22st ha ett
riskbeteende. Det var bland annat avsaknad av brandsläckare, tecken på
tillbud (t.ex. brännmärken), samt att personer inte har möjlighet att ta sig ut.
Lars tänker att man framåt kanske kan ta hjälp av exempelvis
biståndshandläggare när de gör hembesök för att upptäcka tidiga risker.
Frågan lyftes om möjligheten att kommunen hjälper till redan när personen
bor kvar hemma med anpassning i förebyggande syfte. Lars ska träffa
biståndshandläggarna om två veckor och kommer då lyfta frågan. Problem
kan uppstå med tanke på sekretess.
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Pensionärsrådet och Handikapprådet

KPR § 16 KHR § 20

Budget
Pensionärsrådet och Handikapprådet beslutar
Tacka för informationen
Ärendebeskrivning
Elisabet Zimmer informerar att budget för 2019 kommer fortsätta diskuteras
på Arbetsutskottet den 26 september för att lyftas i nämnden den 10 oktober.
Som det ser ut nu så ligger omsorgsförvaltningen fyra miljoner back.
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Pensionärsrådet och Handikapprådet

KPR § 17 KHR § 21

Information från kommunstyrelsen
Pensionärsrådet och Handikapprådet beslutar
Tacka för informationen
Ärendebeskrivning
Fredrik Rönning fortsätter att berätta om budget 2019. Han berättar att det
innan sommaren fanns en preliminär budget där man räknat upp
driftskostnaderna, räknat med förstärkt bemanning och avsatt 500´ till
förebyggande arbete för äldre inom kommunen. Vidare satsar man 3
miljoner på utbyggnad av förskolor/skolor. 6 miljoner till underhåll, främst
gator och vägar. Samma satsningar som gjorts i juni kommer troligen ligga
kvar.
Fråga om hur stor del av omsorgsförvaltningens budget som går till
äldreomsorgen, samt om hur den förändrats under den senaste
mandatperioden. Elisabet lovar att återkomma med svar på den frågan vid
nästa möte.
Det nya medborgarcentret/kontoret kommer ligga i kommunhuset, direkt till
höger på entréplanet. Där finns flera mötesrum och även frändskapshuset
kommer få plats med verksamhet. Man ska även försöka marknadsföra den
hjälp man kan få via kommunens reception.
Kök, Gläntan- Under sommarens renovering, har man sett att ytan är
tillräcklig för ett produktionskök. Man har därför beslutat att köket kommer
ha egen kostproduktion framåt, med förhoppning om att öppna v 41.
Maten på köket i Söderbärke har fått mycket kritik. Förvaltningen är
medveten om problemet och ska följa upp det.
Samtliga boenden i kommunen har egen kostproduktion. Vad gäller
matdistributionen så lagas matlådorna på Allégården.
Fiber på boenden- På Solgården finns fiber i alla rum, men det är upp till de
boende att skaffa internetuppkoppling om man önskar. På övriga boenden
ser det olika ut. Det finns någon form av TV-utbud, men inte fiber indraget.
Däremot finns möjlighet att skaffa internetuppkoppling av olika sorter,
beroende på vilka leverantörer som Bärkehus anlitar. Man håller på att titta
över utbudet på samtliga boenden.
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Pensionärsrådet och Handikapprådet

KPR § 18 KHR § 22

Information från omsorgsförvaltningen
Pensionärsrådet och Handikapprådet beslutar
Tacka för informationen
Ärendebeskrivning
Man har börjat titta igenom den enkät som man skickade ut till 1000
personer över 75 år. Cirka 500 svar kom in. Då enkäten bestod av många
”öppna” frågor, har man fått in många bra svar. Enkäten kommer presenteras
på nästa möte då den ska lyftas på arbetsutskott och nämnd först.
Sommarvärmen verkar inte ha medfört några skador som kan härledas direkt
till den. Man har diskuterat att se över AC och ventilation inför framtiden.
Under sommaren fanns tillräckligt med vikarier, men man har sett en tendens
att det blir svårare att rekrytera. Högkonjunkturen känns av med låga
arbetslöshetssiffror vilket gör det betydligt svårare att få tag i personal. Man
vill utöka poolen till 12 personer, för att göra det hela mindre sårbart.
Alla nya chefer är på palts: Cecilia Nordström (Korsnäbben, personliga
assistenter samt Åbacken), Madeleine Wallin (Hälso- och sjukvård,
rehabilitering samt hemtagningsteamet), Pia Solberg (ny tjänst som
innefattar Lyktan, bemanningen och poolen)
Just nu letar förvaltningen efter en biståndshandläggare, annons ligger ute.
Man har tagit in en konsult som chef över biståndshandläggarna samt en för
att komma ikapp med LSS-ärenden. Sara Palmqvist har slutat som
förvaltningssekreterare och ersatts av Teresa Ramqvist.
Man är fulltaliga vad gäller bemanningen av sjuksköterskor.
Samtliga boenden har idag fullt, det är svårt att förutse behovet. Det finns en
utökad efterfrågan på parboendet på Munkbo.
Hemtagningsteamet har tagits emot mycket positivt. De är en väldigt
varierad efterfrågan på deras tjänster. Fråga om hur samarbetet fungerar
mellan hemtagningsteamet och Landstinget. Landstinget har skyldighet att
kalla till vårdplanering, men kommunen är skyldiga att kunna ta emot en
person inom tre dagar, när denne är utskriven från sjukvården. Här finns risk
att personer faller mellan stolarna om man inte har en bra kommunikation
mellan parterna. Man kan dock redan se att dessa insatser förebygger och
förhindrar många sjukhusbesök.
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Pensionärsrådet och Handikapprådet

KPR § 19 KHR § 23

Övriga frågor
Inga övriga frågor.
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